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در ولسوالی شغنان بدخشان آغاز « کار در برابر غذا»ژۀ انکشافی  کار سه پرو

 گردید.

 

گویند که با آغاز کار این  های ادارۀ جمعیت هالل احمر افغانی در بدخشان می مقام

اند، برای هزاران  سه پروژه که از سوی کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ تمویل شده

 شود. نفر در ولسوالی شغنان زمینۀ کار فراهم می

 

، در داکتر سید ناصر همت؛ رییس ادارۀ جمعیت هالل احمر افغانی در بدخشان

های کوچک که ادارۀ  در این پروژه»گفتگویی به خبرگزاری بست باستان گفت: 

و « مزدور کار» ۹۸۲۱کند، در حدود  هالل احمر در ولسوالی شغنان تطبیق می

 «اند. غول کار شدهلکار مشگ   ۴۷۴

 

های کوچک کار در برابر غذا که از سوی مؤسسۀ بین  آقای همت گفت که پروژه



ها که شامل بازساخت و سرپوش  شود و این پروژه تمویل می المللی صلیب سرخ

های دهشار، بهشار و سرچشمه  های زراعتی است، در قریه سازی برای کانال

 شوند. تطبیق می

 

ها همچنان از سوی ادارۀ صلیب  آقای همت گفت که مواد ساختمانی این پروژه

 سرخ آماده شده است.

 

ها خانواده در  های ده ها به دشواری ژه به گفتۀ او، پس از تکمیل کار این پرو

 شود. ولسوالی سرحدی شغنان پایان داده می

 

هزار و پنجصد دالر امریکایی  52ها به  او افزود که هزینۀ مجموعی این پروژه

 رسد. می

 

متریک تن مواد غذایی به  ۲،۸۸ها،  به گفتۀ آقای همت، در برابر کار این پروژه

 شود. ۀ بدخشان توزیع میکارگران این منطقه دور افتاد

 

شوند و روزانه  ها مستفید می خانواده از این پروژه ۱۸۹او افزود که در مجموع 

لکاران   ِ برای هر کارگر عادی هشت کیلوگرم گندم و دو کیلوگرم لوبیا و برای گَ

 شود. دو برابر این مقدار مواد داده می

 

که محل تطبیق این  گوید رییس ادارۀ جمعیت هالل احمر افغانی در بدخشان می

ها را به این دلیل در ولسوالی سرحدی و دورافتاده انتخاب کرده اند که  پروژه

های  های مواصالتی و دیگر سهولت باشنده گان این مناطق بدخشان به دلیل نبود راه

 های جدی رو به رو هستند. زنده گی با دشواری

 

 

 

 

شغنان سیمای اداره نشرات  


